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PEDIDO DOS 
MORADORES

A Prefeitura de Curi-
tiba prestou aten-
ção na demanda da 

comunidade da Regional 
do Boqueirão para o Fala 
Curitiba e começou a ins-
talar semáforos na esqui-
na das ruas Cleto da Silva 
e Carmelitas, no Boquei-
rão. A obra está entre as 
dez mais pedidas para a 
região entre as sugestões 
de moradores.

A intervenção come-
ça justamente na Semana 
Nacional do Trânsito e 
corresponde à nona maior 
demanda da comunidade 
da Regional Boqueirão 
para o Fala Curitiba. A 
região contribuiu com 18 
mil das 87 mil sugestões 
apresentadas, por formu-
lário ou pela internet, em 
toda a cidade. Foi a maior 
participação entre as dez 
regionais.

A nova sinalização é 
importante porque a Rua 
Cleto da Silva liga o Bo-
queirão ao Uberaba. Além 
disso, como a Rua Carme-
litas, a via recebeu asfalto 
novo – o que aumenta o 
fluxo de veículos no local.

Além dos semáforos, 
a sinalização da esquina 
será complementada com 
faixas para travessia de 
pedestres. Também serão 
instaladas rampas para fa-
cilitar o deslocamento de 
quem tem restrições de 
mobilidade.

Fala, Boqueirão
Saiba quais as deman-

das mais frequentes da 
população para os quatro 
bairros que compõem a 
Regional Boqueirão (Alto 
Boqueirão, Boqueirão, 
Hauer e Xaxim):

1) Nova iluminação no 
Parque Náutico – Obras 
Públicas;

2) Viaturas (carros e 
motos) – Guarda Muni-
cipal;

3) Implantação de câ-
meras de monitoramento 
em vias públicas – Guarda 
Municipal;

4) Profissionais em 
número suficiente para 
atendimento à população 
– Saúde;

5) Módulos da Guarda 
Municipal;

6) Regularização da 
Vila Pantanal;

7) Binário da Rua Cel 
Luiz José dos Santos com 
a Rua Salvador Ferrante – 
Trânsito;

8) Binário da Rua Pro-
fessor João Soares Bar-
celos com Rua Oliveira 
Viana;

9) Instalação de semá-
foro na esquina da Rua 
das Carmelitas com a Rua 
Cleto da Silva – Trânsito;

10) Contenção e lim-
peza no Ribeirão dos Pa-
dilhas – Obras Públicas.

A Oi S.A. e Oi Móvel S.A., Em Recuperação Judicial, em cumprimento ao Despacho Decisório n.º 

93/2016/SEI/CPRP/SCP, proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL nos autos 

do Processo 53500.028960/2012-10, vem a público, substitutivamente à FALKLAND TECNOLOGIA 

EM TELECOMUNICAÇÕES S.A., notifi car aos usuários desta que a partir do dia 24/09/2021, as chamadas 

originadas na rede desta e destinadas à rede da Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão temporariamente suspensas por 

motivos de ordem regulatória e serão restabelecidas tão logo sejam dirimidos os problemas identifi cados.

Comunicado oi aos clientes

do Processo 53500.028960/2012-10, vem a público, substitutivamente à FALKLAND TECNOLOGIA 

OPUSMÚLTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A
CNPJ/ME Nº 79.213.591/0001-35

NIRE 41300023239
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (“AGE”)

São convocados os srs. Acionistas para se reunirem em AGE, em 01/10/2021, às 9h, 
na sede social, na Rua Jaguariaíva, nº 596, bairro Alphaville Graciosa, Pinhais/PR, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: participação na Assembleia Geral de 
Constituição da D’OM Soluções Improváveis S/A, subscrição de ações e integralização 
de capital social.  

Curitiba, 17 de setembro de 2021. 
José Dionísio Rodrigues 

Presidente do Conselho de Administração

Rio e Mondial Comércio e Serviços LTDA – Mondial 
ID torna público que requereu ao IAP, a Licença Prévia, 
para as atividades de comércio varejista de equipamentos 
para escritório, artigos de papelaria, artigos de vestuário e 
acessórios, especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática e fotocópias para o Imóvel localizado na Rua Anne 
Frank, n° 493, Barracão B, em Hauer, Curitiba – PR. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA, CNPJ 82.743.287/0014-
29 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de SEMMA/Pinhais, a Licença Simplificada 
para Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, 
teste e controle a ser implantada RUA ALTO PARANÁ, 1453 
COMPLEMENTO P13, BAIRRO EMILIANO PERNETA, CEP 
83.324-380, MUNICÍPIO DE PINHAIS/PR.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2021 – Sistema de Registro de Preços – 
Aquisição de produtos para saúde com entregas parceladas.
Abertura: 06/10/2021 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 3.226.250,30
Autorização: Aquiles Takeda Filho – Presidente do Conselho Deliberativo 
do Consórcio. Data da Autorização: 21/09/2021
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e 
www.consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – Curitiba 
– Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl - Pregoeiro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializa em locação de veículos, com 
quilometragem livre, de acordo com a necessidade deste Tribunal de Contas, 
conforme as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 1 do 
Edital).
PREÇOS MÁXIMOS: ITEM 1 - R$ 923.699,70; ITEM 2 - R$ 2.652.100,15; ITEM 
3 - R$ 1.218.444,00  
DATA DE ABERTURA: 06 de outubro de 2021, às 10h00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – 
Licitações do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br

 

CRECI 6ª REGIAO·PR 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

EDITAL DE LICITAÇÃO CRECI-PR 
CHAMAMENTO PÚBLICO 01 /2021 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PARANÁ - CRECI 
6ª REGIÃO/PR, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, a todos os interessados, a abertura do Edital de chamamento público de nº 
01 /2021, processo administrativo 2021.6.30002526. 
Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões destinados 
à venda de bens imóveis e desfazimento de móveis e veículos inservíveis de pro-
priedade do CRECI/PR. 
O período de credenciamento ocorrerá de 18 a 20 de outubro de 2021. 
Data da sessão pública: 20 de outubro de 2021 
Horário: 10h30 
Local: Sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI/PR) 
Rua General Carneiro, nº 814, Centro - Curitiba/PR. 
Confira o edital no site: www.crecipr.gov.br - Menu Editais 

“A menor ação é melhor que a maior intenção”

COMUNICADO À PRAÇA

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, visando preservar sua 
responsabilidade e o interesse dos consumidores, vem informar AO PÚBLICO 
EM GERAL E A QUEM POSSA INTERESSAR, que, desde a data de 22 de 
Setembro de 2021, não mais mantém relações comerciais com as lojas:

MONTEIRO & MONTEIRO COM DE MÓVEIS LTDA – ME, localizada na Rua dos 
Funcionários, 961, Loja 05, Bairro Cabral, Curitiba/PR, CEP 80.035-120  
FAMILIA MONTEIRO COM DE MÓVEIS LTDA – ME, Rua Guilherme Pugsley, 
966, Bairro Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.620-000 

Solicitamos aos nossos clientes que em caso de dúvida ou quaisquer informações 
acerca da ITALÍNEA, façam contato em nossa fábrica pelo fone (054) 3455-5100.  

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São 
Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
14/05/2013, no qual fi guram como fi duciantes Sandra Regina Franco, brasileira, auxiliar administrativa fi nanceira, viúva, C.I. nº 20.550.215-5-SP e do CPF/
MF nº 096.770.608-48, e Silvio Aparecido da Silva, brasileiro, estoquista, solteiro, C.I. nº 28.814.230-SP, e do CPF/MF nº 263.209.798-36, conviventes nos 
termos da Lei 9.278/96, segundo declarado no contrato, residentes e domiciliados na Rua Francisco de Camargo Pinto, 70, sobrado A – Capão Raso, Curitiba/
PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 01 de outubro de 2021, às 11h00, no 
endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 487.111,18 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e onze reais e dezoito 
centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Bairro Cidade Industrial, constituído pelo 
Ap. 405, do tipo XII, do Bloco 04, do tipo B, do Cond. Barcelona Neoville, situado na Rua Agostinho Brusamolin, nº 333, com 59,245m² de área privativa e com 
direito ao uso de 1 vaga de estacionamento nº 465, localizada no estacionamento descoberto. Imóvel objeto da matrícula nº 171.007 do 8º Cartório de Registro 
de Imóveis de Curitiba/PR. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 15 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 264.532,83 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no 
site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em 
instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 01/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 15/10/21 ÀS 11h

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021-SMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 01-084271/2021
AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR Nº 1720/2021 - VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO R$ 266.589,41

O MUNICIPIO DE CURITIBA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE – SMMA e Comis-são Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria nº 19/2021, torna público, a quem interessar possa a publicação do 
edital de licitação da Tomada de Preços em epígrafe.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de 
engenharia para implantação de cancha de grama sintética localizada nas ruas 
Guaçui x Reinaldo de Carvalho - Bola, bairro Ganchinho, Regional Bairro Novo, 
no município de Curitiba.
DATA, HORÁRIO, E LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 15/10/2021 às 9h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da SMMA, situada no Bloco “F” – Piso superior, na Av. Manoel Ribas nº 2727, 
Bairro: Mercês – Curitiba/Paraná.
LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura (http://www.
curitiba.pr. gov.br), link licitações ou no Portal da Transparência – link compras 
e licitações.
OUTRAS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação da SMMA, pelo telefone: (41) 3350-9229 e 3350-9172, em horário 
comercial.
Curitiba, 22 de setembro de 2021.

CPL/SMMA
Portaria 19/2021

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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